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COLWAY COLDEKA, 60 KAPSUŁEK
 

cena: 127,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Postać kapsułki

Producent COL-WAY Sp. jawna

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

ColDeKa to suplement diety zawierający olej z wątroby dorsza, będący źródłem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych oraz
witaminy D i A.

Preparat wzbogacony został również w ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu witaminy rozpuszczalne w tłuszczach: D
oraz K, a także ekstrakt z grzybów Shiitake standaryzowany na polisacharydy oraz ekstrakt z drożdży Sacchromyces cerevisiae
standaryzowany na beta-D-glukan.

Niektóre odmiany drożdży - Saccharomyces cerevisiae - skupiających w swoim działaniu 2000 lat wiedzy medycyny chińskiej i
japońskiej, były wykorzystywane już w starożytności. Znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach spożywczych i posiadają ogromne
znaczenie dla człowieka.

WŁAŚCIWOŚCI:

Witamina D przyczynia się do prawidłowego funkcjonowanie układu odpornościowego oraz wchłaniania i wykorzystywania wapnia oraz
fosforu. Ma wpływ na funkcjonowanie mięśni, utrzymaniu zdrowych kości i zębów. Pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu
wapnia we krwi oraz bierze udział w procesie podziału komórek.

Witamina K przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi oraz w utrzymaniu zdrowych kości.

Beta D glukan podnosi odporność naszego organizmu. Zażywany systematycznie zapewnia 72 - godzinną ochronę przed bardzo dużym
spektrum patogenów.

SKŁADNIKI:

Olej z wątroby dorsza standaryzowany na 8% EPA (kwas eikozapentaenowy), 9% DHA (kwas dokozaheksaenowy), 20% PUFA
(wielonienasycone kwasy tłuszczowe), 1000 IU/g witaminy A oraz 100 IU/g witaminy D, żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć -
glicerol, ekstrakt z drożdży Saccharomyces cerevisiae standaryzowany na 25% beta D-glukanu, ekstrakt z grzybów Shiitake (Lentinula
edodes) standaryzowany na 20% polisacharydów, substancja emulgująca - krzemionka koloidalna, witamina K (menachinon), witamina
D (cholekalcyferol), barwnik - kompleksy miedziowe chlorofilin.
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SPOSÓB UŻYCIA:

1 kapsułka dziennie w trakcie lub po posiłku popijając wodą.

Chcesz kupić ten produkt taniej? Zamów teraz i otrzymaj dodatkowy rabat w wysokości aż
6%

Wpisz kod rabatowy podczas składania zamówienia: Rabatcolway6 

Wartość rabatu zostanie automatycznie naliczona do zamówienia.
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